
Оборудване за утаители –
профилактика вместо саниране

За ново строителство и саниране на утаители
Компоненти за вграждане от неръждаема стомана -
устойчиви на корозия и без необходимост от поддръжка



➤➤➤ Нашата продуктова гама:
Компоненти за вграждане

Преливен савак KA 4

Клапан за подпочвени води KA 6

Покритие корона на басейн

с отопляеми ленти, вижте отделен проспект

Потопяема стена KA 3
на бетонов праг

Постъпване тип щенгел KA 5

без отопляеми ленти KA 10 и KA 11,вж.отделен проспект

Отточен улей KA 1 – преливник двустранно с
потопяема стена отпред
Отточен улей KA 2 – преливник едностранно



➤➤➤ Това не бива да го има ...
Преди санирането:
Компоненти инсталирани на станции за пречистване
на отпадъчни води са особено застрашени от корозия,
където са в контакт с отпадъчните води. Агресивните
соли поставят високи изисквания към материала. Точ-
но в прехода от атмосфера към отпадъчна вода има
засилено електромеханично разграждане.Неподходя-
щи материали като алуминий, обикновена или поцин-
кована стомана губят здравина и накрая отказват.
Зъбчатият праг на снимката бе не само целия в дупки,
но и неравномерно износен по преливника.Последица-
та от това бе неравномерно извличане на бистра вода

След санирането:
Само около 5% от общите инвестиционни разходи за
една станция за пречистване на отпадъчни води се
дават за вграждани компоненти.
Но пък разходи за поддръжка възлизат на почти60%
от общите строително обусловени ремонтни разходи.
Затова още отначало изберете правилния материал.
Компоненти от неръждаема стомана при правилна
обработка гарантират:

➤➤➤ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - с професионална обработка

➤ дълготрайност
➤ спестяване необходимостта от поддръжка
➤ абсолютно на разположение
➤ безаварийно приложение
➤ извънредно висока устойчивост на корозия
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PG 7 Оборудване за утаители

Нашето оборудване за утаители изпълнява всички
изисквания:
➤ професионален монтаж от заводски монтьори
➤ индивидуално калкулируеми системи за вход и

изход за оптимални степени на въздействие
➤ консултиращ сервиз с десетилетен практически

опит на място

Продуктите от неръждаема стомана на ХУБЕР са най-
доброто решение за областите водоснабдяване и
канализация в бита и в промишлеността. Затова и
Вие изберете материала, който задоволява и най-
високите изизсквания :
➤ ненадмината дълготрайност
➤ абсолютна защита от корозия посредством

байцване в пълна баня и пасивиране
➤ сигурност при планирането и ценови предимства

чрез стандартни продукти
➤ за покритие короната на басейни и потопяема

тръба вижте отделните проспекти


